
 

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”  w Warszawie 

ogłasza konkurs dla kolejarzy i sympatyków kolei – szczególnie mile widziani seniorzy  

pt. „Kolej w Niepodległej 1918-2018” 

 

1. Celem konkursu jest podkreślenie roli kolei (kolejarzy) w istotnych wydarzeniach mających miejsce w historii Państwa 

Polskiego. 

2. Konkurs obejmuje kategorię plastyczną. 

3. Uczestnicy zaprezentują prace, którą należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, 

rycina, pastel, collage, haft, płaskorzeźba). 

4. Biorący udział w Konkursie mogą złożyć maksymalnie 2 prace wykonane indywidualnie w formacie nie przekraczającym 

wymiaru 80x60 cm - minimalny format  A4. 

5. Nadsyłane prace należy opatrzyć  podpisem (pseudonimem).  Do przesyłki należy dołączyć w przyklejonej na odwrocie pracy 

kopercie – wypełnione załączniki (nr 1 i nr 2).    

6. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin co potwierdza Kartą Zgłoszenia  i Oświadczeniem (zał. Nr 1 i 2). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i eksponowania prac konkursowych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac na wystawach i publikacjach promujących jego 

działalność kulturalną. 

9. Nadsyłając prace na Konkurs, Autor wyraża zgodę na  jej późniejsze ewentualne upublicznienie przez Organizatora na jego 

stronie internetowej lub w innej formie. 

10. Organizator Konkursu przewiduje  przyznanie nagród za zdobycie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Nagrodzeni otrzymają 

dyplomy oraz nagrody o wartości odpowiednio: za pierwsze miejsce  600 zł.,  za drugie miejsce 400 zł., za trzecie miejsce 200 zł. 

oraz  trzy wyróżnienia w kwocie po 100 zł. 

11. Prace plastyczne oceniać będą niezależni jurorzy zaproszeni przez organizatorów. 

12. Jury będzie oceniać następujące aspekty dzieła artystycznego: twórczy charakter dzieła, technika wykonania, poziom 

plastyczny pracy, oryginalność,  samodzielność wykonania pracy, interpretacja, pomysłowość, ogólną estetykę pracy. 

13. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody I. O podziale nagród zdecyduje  Jury. W przypadku niewielkiej 

ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału miejsc. 

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

15. Prace konkursowe prosimy nadsyłać  lub dostarczyć osobiście do dnia 14 września 2018 roku na adres:  Kolejowe 

Towarzystwo Kultury 31-150 Kraków ul. św. Filipa 6. Nagrodzeni autorzy prac zostaną powiadomieni drogą  

e-mail lub telefonicznie do dnia 28 września 2018 roku. 

16. Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  w DKK w Krakowie podczas XV OPAK 

dnia 19 października 2018 r., przy jednoczesnym wystawieniu nagrodzonych prac. 

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności 

obiektywne. 

18. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej : www.kolejarz.org   www.ktkdkk.pl 

19. Prace będą zwracane tylko na koszt uczestnika lub przez odbiór osobisty. 

20. Wszelkie informacje: tel. 22 474 40 35, 12 634 59 50, 501 415 633, 664614773  e-mail: stow@kolejarz.org    ktk@ktkdkk.pl 

http://www.kolejarz.org/
mailto:stow@kolejarz.org
mailto:ktk@ktkdkk.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  „Kolej w Niepodległej 1918-2018” 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNGO 

UWAGA 
Prace bez dołączonych prawidłowo wypełnionych oraz podpisanych: Karty Zgłoszenia i Oświadczenia nie wezmą udziału  
w konkursie.  DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE – PROSIMY  WYPEŁNIĆ  PISMEM  DRUKOWANYM 

 

AUTOR PRACY: 

Imię .................................................................................... Nazwisko ………………………........................................................ 

Rok urodzenia ........................................ 

............................................................................................................. 
                               czytelny podpis autora pracy     
  

OPIEKUN PRAWNY (dla osób poniżej 18 roku życia): 

Imię .................................................................................... Nazwisko ………………………........................................................ 

............................................................................................................. 
                               czytelny podpis opiekuna prawnego 

     

ADRES DOMOWY UCZESTNIKA: 

ulica .......................................................................................................................................... 

nr domu …………………………….. nr mieszkania ……………………………. 

Kod pocztowy ........................................................ 

Miejscowość .................................................................................................... 

Tel. ..................................................................................................................      

e-mail .......................................................................................................................................... 

Załącznik nr 2  do Regulaminu Konkursu  „Kolej w Niepodległej 1918-2018” 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę i wyrażam zgodę na publikowanie w formie: wystaw, elektronicznej i prasowej przez  organizatora w celach 

promocyjnych, informacyjno-prasowych,  dotyczących działalności statutowej organizatora. Przyjmuję do wiadomości, iż pracę konkursową odbiorę osobiście 

lub przez zamówioną przeze mnie osobę albo kuriera. 

Wyrażam zgodę na publikację mojego dzieła i wizerunku na potrzeby promocji  Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie 

oraz Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Organizator 

konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. Uczestnikom konkursu 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy, wyrażają zgodę 

i upoważniają Organizatora do przetwarzania i udostępniania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym dla celów przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia Konkursu, marketingowych oraz statystycznych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załącznikach dla potrzeb procesu konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm. 

Data i miejsce  …………………………………………………………………………..…………… 

Czytelny podpis autora ……………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis opiekuna prawnego …………………………………………………………………………. 


